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Dzień Żołnierzy 

Wyklętych 
Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy 

Wyklętych’’ został ustanowiony przez Sejm RP w 
2011 roku po to, aby upamiętnić tych, co sprzeciwili się narzuconej siłą 

władzy komunistycznej.  

W całej Polsce w tych dniach są organizowane liczne wydarzenia, aby 

docenić bohaterów tamtych dni. Trzeba mówić o nich i wspominać ich, aby 

młodzi ludzie pamiętali, że byli to ,,wyjątkowi żołnierze”, którzy walczyli o 

wolną Polskę dla siebie i dla następnych pokoleń. 

Już w kolejnym roku ze względu na sytuację epidemiczną zmieniliśmy 

formę obchodów tego święta. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami 

Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie zachowując normy 
sanitarne przygotowała apel upamiętniający ,,Żołnierzy Wyklętych”. Po wielu 

latach przywracana jest pamięć o tych „Niezłomnych Żołnierzach”. Dziś 

dziękujemy im: ,,Za to, że nie zdradzili, za to, że nie stchórzyli, za to, że 

wierni byli…” 

W wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami 

Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie możemy wysłuchać 

wierszy i piosenek, które są hołdem również dla tych, którym nie udało się 

przeżyć. 

,,Żołnierzom Wyklętym’’ chwała i cześć.  

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akademii: 
- montaż słowno-muzyczny p. Anna Łochnicka, p. Lidia Żurowska, p. 

Urszula Rejmer, p. Artur Mordak. 

- dekoracja p. Małgorzata Wołonkiewicz 
- montaż nagrania p. Mirosław Wojdył                                    

                                                                                                    opracowała : Lidia Żurowska  

                                                                                                                            Anna Łochnicka 
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                Dnia 24 lutego za naszą 
wschodnią granicą rozpoczęła 

się brutalna agresja Rosji wobec 

Ukrainy. Nasi sąsiedzi tracą 

życie, domy, rodziny, cały swój 
dorobek. Trudno jest opisać 

słowami ich tragedię. Cała 

Polska bez chwili namysłu 
włączyła się w bezinteresowną 

pomoc poszkodowanym w tej 

okrutnej napaści. 
      

       Nasza szkoła również nie 

pozostała obojętna wobec zaistniałej 
sytuacji. Już w pierwszych dniach 

marca została zorganizowana zbiórka 

podstawowych artykułów niezbędnych 

do zaspokojenia najważniejszych 
życiowych potrzeb. W akcję włączyli 

się wszyscy uczniowie. Kartony 

wypełnione po brzegi długoterminową 
żywnością oraz środkami 

chemicznymi zostały przekazane do 

OSP Wieniawa. Społeczność szkolna 
wykonała także plakaty ukazujące 

naszą solidarność z narodem 

ukraińskim i sprzeciw wobec 
zbrodniczej napaści na ich kraj. Aby 

okazać swoją jedność z walczącą 

Ukrainą w dniu 7 marca odbył się w 

naszej szkole Dzień Solidarności z 
Ukrainą. Uczniowie założyli ubrania w 

barwach niebiesko-żółtych i przypięli 

niebiesko-żółte wstążeczki.  
     W naszych klasowych ławkach 

zasiedli ukraińscy koledzy i koleżanki. 

Aby nie czuli się nieswojo i samotnie 
okazujemy im wiele serdeczności i wsparcia. Pragniemy, aby byli u nas 

bezpieczni i choć na chwilę zapomnieli o tych trudnych wydarzeniach. 

         Mamy nadzieję, że Ukraina znów będzie wolna, a nasze koleżanki i 
koledzy wkrótce będą mogli wrócić do swojego kraju i domu.  

Maja Puszka 8c        

 



Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. 
“Młodzież Zapobiega Pożarom”   

 

                  W dniu 10 marca 2022 roku o godz. 9:00 w budynku Zespołu 
szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyły się eliminacje 

powiatowe OTWP, w których wzięło udział 13 uczniów. 

     W eliminacjach powiatowych wzięły udział dzieci i młodzież z dwóch grup 
wiekowych: 

- I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, 

- II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII, 

         Uczniowie z naszej szkoły zajęli II i III w 
grupie I oraz III i IV miejsce w grupie II. 

II miejsce zajęła Zuzanna Rejczak z kl. Vb, 

III miejsce zajął Michał Augustyniak z kl. Va, 
III miejsce w starszej grupie zajął Dawid 

Cyrański z kl. 8a,    

a IV miejsce Kacper Piasta z kl. 8a.  
       Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a finaliści nagrody rzeczowe. 

        Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych 
dokonał st. kpt. Damian Kobyłka – Zastępca 

Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze. 

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w 
kolejnych eliminacjach.  

Opracowała Ewa Zwolska - Jencz 
 

 

Pasowanie na Czytelnika 
       

            W dniu 16 marca 2022 roku najmłodsi uczniowie 

z klas Ia i Ib zostali uroczyście przyjęci w Poczet 
Czytelników Biblioteki Szkolnej. Założenie karty 

bibliotecznej i pierwsze wypożyczenie książki przyniosło 

dzieciom dużo radości i powodu do dumy. Na pamiątkę 
tej ważnej chwili każdy uczeń otrzymał darmową 

wyprawkę „Mała książka – wielki człowiek”. 

„Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy, aby świat 
książek wniósł dużo radości, satysfakcji i był 

drogowskazem na dalsze życie.” 

Nauczyciele biblioteki szkolnej. 
 



45 Konkurs Recytatorski „ Mała Syrenka” 

            Dnia 21 marca 2022 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski w 
Domu Kultury w Przysusze. Z naszej szkoły pojechały dwie uczennice, które 

wcześniej przeszły eliminacje szkolne. Jedna z nich chodzi do klasy 5a, a druga 
do 8b, czyli ja. Jako starsza z uczennic postaram się przybliżyć wam jak 
przebiegał konkurs.  
            Kiedy weszliśmy do sali, mile 

zaskoczył nas jej wygląd. Miejsce to było 
wyjątkowo, a wręcz zachwycająco 
przystrojone . Różnego rodzaju kolorowe 
lampki oraz urocze kwiatki skradły nasze 

serca. Po wejściu czekaliśmy na rozpoczęcie 
konkursu. Gdy przyszli jurorzy  i zajęli 
miejsca, spotkanie wreszcie się zaczęło. 
Zapadła cisza. Najpierw swoje wiersze 

zaprezentowali nam uczniowie z klas 0-3.Uważam,że pomimo młodego wieku 
dzieci spisały się na medal. Każdy wypowiedziany przez nich wiersz skrywał w 
sobie emocje, które poczuliśmy już od pierwszego występu. Następnie 
przeszliśmy do uczniów klas 4. Oni również ukazali nam swój talent w bardzo 

umiejętny sposób. Tym razem jednak wiersze były nieco poważniejsze. Gdy w 
końcu przyszła kolej na nas , młodzieży w przedziale wiekowym 5-8 weszłam na 
scenę. Każdy z osobna był odrobinę zestresowany, jednak nie mogliśmy pozwolić 
, by złe emocje przejęły nad nami kontrolę, przecież musieliśmy pokazać się z 

jak najlepszej strony. Kiedy skończyliśmy prezentować wiersze jury wyszło z sali 
i w tym momencie zaskoczyła nas 
cudowna niespodzianka zorganizowana 
przez organizatorów konkursu. Na 

wielkim ekranie została puszczona nam 
bajka ,, Asterix i Obelix”. Zaciekawiła ona 
nawet starszą publiczność. Po godzinie 
wrócili jurorzy z wynikami konkursu. 
Niestety żadnej z nas nie udało się wygrać. 

Nie oznacza to, że nie byłyśmy z siebie 
dumne. Obydwie otrzymałyśmy 
wyróżnienie oraz nagrodę w postaci książki. Organizatorzy nie zapomnieli także 
o innych uczestnikach, ponieważ każdy dostał upominek w postaci słodyczy. 

               Mimo , że nie wygrałam wyjazd bardzo 
mi się podobał. Nigdy nie zapomnę czasu 
spędzonego na konkursie oraz chwilę po nim, 
gdy wracaliśmy do szkoły. Otrzymana książka 

będzie służyć mi i przypominać o tym czasie . 
Jestem wdzięczna koleżance z młodszej klasy, 
która towarzyszyła mi na wyjeździe oraz mojej 
nauczycielce  języka polskiego Annie Łochnickiej 

za poświęcony nam czas , dane wsparcie i słowa 
motywujące oraz kolejne  cenne doświadczenie. 

                                                                                      

Alicja Rzeźnik 8b. 

 



Dzień bez plecaka 

           Z inicjatywy uczniów 27 marca 2022r. w naszej szkole odbył się “Dzień bez 

plecaka”. 
            Akcja polegała na tym, aby plecak zamienić na jakieś inne “nosidło”, w 
którym można przechować wszystkie potrzebne nam rzeczy. Warunkiem było 
przyniesienie wszystkich potrzebnych nam przyborów, książek i zeszytów. 
Musieliśmy, więc tak dopasować nasz “nowy” plecak, aby podołać temu wyzwaniu. 
          Wszyscy postarali się i pokazali innym swoje fantazje. Pomysły były różne. 
Jedni przynosili zwykłe torby, worki na śmieci, inni za to nawet szafki czy garnki 
kuchenne, a nie mogło zabraknąć i wózka sklepowego.  
        Ten dzień został spędzony w przyjaznej atmosferze i zdecydowanym pokazie 
kreatywności młodych umysłów.      

Wiktoria Wielgus 8b 

       

         

       



Akcja Tolerancja – Hejt!   

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 
     
       W dniu 22 marca br. w naszej szkole odbyły się spotkania z 

Policjantkami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii 

Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. 
Tematem spotkania były następujące hasła: 

 Tolerancja – hejt, 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

     Dziękujemy za cenne wskazówki i informacje przekazane wszystkim 
naszym uczniom. 

 

    

 

 

Tradycje wielkanocne 
 

                Dnia 8 kwietnia 2022 roku, w ramach zajęć świetlicowych, pani 

Anna Fidos przeprowadziła lekcję otwartą, której tematem przewodnim była 

Wielkanoc. Podczas spotkania uczniowie klas pierwszych przypomnieli sobie 
najważniejsze i najpiękniejsze tradycje wielkanocne oraz wykonali przepiękne 

wianki świąteczne. 

     

 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 
 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" 

(Mk 1,15) 
     

          W dniach 5,6 i 7 kwietnia 2022roku w odbyły się w naszej szkole 

Rekolekcje Wielkopostne. W pierwsze dwa dni rekolekcje odbywały się na 

hali sportowej w naszej szkole według następującego harmonogramu:  

 10:15 – spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz klas I – III SP 

 11:00 – spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas IV – VIII SP 

            Natomiast trzeciego dnia rekolekcji uczniowie klas IV - VIII udali się 
do kościoła św. Katarzyny w Wieniawie pod opieką nauczycieli, gdzie mieli 

możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty oraz wzięli udział we mszy św. 

z nauką rekolekcyjną. Rekolekcje Wielkopostne prowadził ksiądz Witold 
Gładyś.  

Opracowała Beata Wochniak 
 

 

 

 

 



Mistrz Pięknego Czytania 
 
       W dniu 11 kwietnia 2022 roku w 

bibliotece szkolnej odbył się 

Ogólnoszkolny Konkurs Biblioteczny 
„Mistrz Pięknego Czytania”. Uczniowie 

klas I – VIII oraz oddziału przedszkolnego 

0b zaprezentowali wybrane teksty 

literatury pięknej w różnych językach: 
polskim, ukraińskim, angielskim i niemieckim. Wszyscy wykazali się 

niezwykłymi zdolnościami aktorskimi. Czytali głośno, starannie, wzbudzając 

duże zainteresowanie i aplauz publiczności. Występom towarzyszyła miła 
atmosfera, dlatego nikt nie czuł się skrępowany, a nasi uczniowie z Ukrainy 

świetnie poradzili sobie z nowym wyzwaniem. 

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych 

sukcesów. 
Nauczyciele 

biblioteki szkolnej. 

 
 

 
" Kartka dla Seniora" 

 
            W ramach akcji " Kartka dla Seniora" organizowanej przez Świetlicę 

Szkolną i Wolontariat uczniowie przygotowali okazjonalne kartki świąteczne. 

W dniu 12 kwietnia br. wraz z serdecznymi życzeniami świątecznymi zostały 

one wręczone pensjonariuszom Dziennego Domu Senior Wigor w Komorowie. 
Obdarowani byli bardzo mile zaskoczeni i wdzięczni za okazaną pamięć i 

gesty życzliwości. 

Anna Piasta 
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Sprawozdanie z Apelu 

Wielkanocnego 

        W dniu 13.04.2022 roku o godzinie 
11.00 w hali sportowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana 

Kochanowskiego w Wieniawie, odbył się uroczysty Apel Wielkanocny.                                                                                                                        

       Po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego, nastąpiło uroczyste 

odczytanie Ewangelii: Mt 28, 1-8. Następnie 

ksiądz Piotr Popis poświęcił przygotowane 
przez uczniów koszyczki ze święconką. 

         Dyrektor Szkoły Pan Rafał 

Pawlikowski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Grzegorz Lipiński, przekazali 

życzenia całej społeczności szkolnej. 

       Część artystyczna w wykonaniu klas IV b 
i IV a, przygotowana przez księdza Piotra 

Popisa oraz Panią Beatę Wochniak, 

wprowadziła zgromadzonych w atmosferę 

wydarzeń poprzedzających Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa. Inscenizacja była zatytułowana 

,,Poszukiwany Jezus z Nazaretu’’. 

            Oprawę muzyczną przygotowała Pani 
Urszula Rejmer. Tradycyjnie towarzyszył nam również zespół Folkowe Nutki 

pod kierownictwem Pana Artura Mordaka. Dekoracje wykonała Pani Ewa 

Zwolska-Jencz. Ceremoniał poprowadził Pan Robert Piasta. 
Opracowała: Beata Wochniak 

 

 
 

        
  

 

 

 

 

 

 
 

 



       

Z cyklu wielcy Polacy 
Adam Mickiewicz 

 

        Adam Mickiewicz (1798-1855) – to wybitny 

poeta, zaliczany do grona trzech wieszczów 

literatury polskiej (pozostali to: Juliusz Słowacki i 
Zygmunt Krasiński), dramaturg, publicysta i 

działacz społeczny epoki romantyzmu. 

        Adam Bernard Mickiewicz (herbu Poraj) urodził się 24 grudnia 1798 
roku w Zaosiu pod Nowogródkiem na Litwie, w zubożałej rodzinie 

szlacheckiej. Ojciec Adama – Mikołaj Mickiewicz – był adwokatem, zaś matka 

Barbara wywodziła się ze szlacheckiego rodu Majewskich. Po ukończeniu 
szkoły powiatowej w Nowogródku młody Mickiewicz rozpoczął studia na 

Uniwersytecie Wileńskim. Z tego okresu pochodzą pierwsze próby literackie 

poety. 
               W czasie studiów Mickiewicz brał czynny udział w działalności tzw. 

Towarzystwa Filomatów, tworząc liryki, które w przyszłości stały się 

programowymi dziełami nowej epoki literackiej (np. „Oda do młodości”). W 

tym samym czasie Mickiewicz przeżył swoją pierwszą – nieszczęśliwą –
  miłość do Maryli Wereszczakówny, szybko poślubionej przez hrabiego 

Wawrzyńca Puttkamera. Uczucie to wywarło trwały wpływ na światopogląd 

poety i znalazło odbicie w jego lirykach („Do M***”) oraz dramatach („Dziady 
cz. IV”). 

                    W 1822 roku ukazał się pierwszy tom „Poezji” 

młodego poety, zawierający „Ballady i romanse” oraz liryki. 
Drugi tom „Poezji” (zawierający poemat „Grażyna” oraz II i 

IV cz. „Dziadów”) został wydany rok później. W latach 

1819-1823 Mickiewicz pracował jako nauczyciel literatury i 
historii w Kownie. W 1823 roku, po śledztwie władz 

carskich oraz wykryciu tajnych organizacji młodzieżowych, 

został aresztowany i uwięziony – wraz z najbliższymi 

przyjaciółmi –w wileńskim klasztorze bazylianów. Skazany 
na zsyłkę w głąb Rosji, opuścił Litwę w 1824 roku. Podczas 

pobytu w Rosji (Petersburg, Odessa, Moskwa, Krym) związał się ze 

środowiskiem przyszłych dekabrystów. W 1825 roku odbył wycieczkę na 
Krym, upamiętniając wrażenia z podróży w „Sonetach odeskich” i „Sonetach 

krymskich” wydanych w 1826 roku. 

          W tym czasie Mickiewicz zyskał sławę i miano wybitnie 
utalentowanego poety. Dzięki pomocy rosyjskich przyjaciół udało mu się 

przedostać na zachód Europy. Przeprawa Mickiewicz objęła takie kraje jak: 

Niemcy, Szwajcaria, Włochy. W Rzymie poetę zastała wiadomość o wybuchu 
powstania listopadowego. Mickiewicz podjął nieudane próby przedostania się 

do objętej walkami Wielkopolski (1831 r.). Po upadku powstania przebywał 

przez jakiś czas w Dreźnie (tu powstała m.in. III część „Dziadów”). W 1832 

roku udał się do Paryża, dzieląc los tysięcy polskich emigrantów.  
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         W 1834 roku Mickiewicz wziął ślub z Cecylią Szymanowską (para miała 

sześcioro dzieci). Na emigracji rozpoczął pracę publicysty i wykładowcy (był 
profesorem literatury łacińskiej na akademii w Lozannie i 

wykładowcą literatury słowiańskiej w College de France). W 

tym czasie powstawało jedno z najważniejszych dzieł 
literatury polskiej – poemat „Pan Tadeusz”.  

  Mickiewicz interesował się działalnością Andrzeja 

Towiańskiego – mistyka, twórcy tzw. polskiego mesjanizmu. 
W 1844 roku poeta został zawieszony w czynnościach 

profesora za jawne głoszenie towianizmu. Po wybuchu 

Wiosny Ludów udał się do Włoch i stworzył tzw. legion 

polski. W 1855 roku wyjechał do Turcji w celu wsparcia 
twórców kolejnych polskich oddziałów (tworzonych pośpiesznie po wybuchu 

wojny krymskiej). 

Mickiewicz zmarł nagle podczas pobytu w Konstantynopolu, prawdopodobnie 
na cholerę (26 listopada 1855 r.). Jego ciało zostało pierwotnie pochowane 

na cmentarzu w Montmorency. Do Polski przewieziono je w 1890 roku i 

pochowano na Wawelu. 

Wybrane dzieła Adama Mickiewicza: 

1818 – „Zima miejska” (debiut) 
1819 – „Kartofla” 

1820 – „Oda do młodości”, „Pieśń filaretów” 

1822 – „Ballady i romanse” („Poezje t. 1”) 
1823 – „Poezje t. 2” („Grażyna”, II i IV cz. „Dziadów”) 

1826 – „Sonety odeskie”, „Sonety krymskie” 

1828 – „Konrad Wallenrod” 

1831-32 – „Reduta Ordona” 
1832 – „Dziadów cz. III”, „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” 

1834 – „Pan Tadeusz” 

1837 – „Konfederaci barscy” 
1845 – „Literatura słowiańska” 

1848 – „Skład zasad” 
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